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দারুল হরবে লি সদু দদওয়্া-বনওয়্া বেধ? 
প্রশ্ন: 

োাংলাবদবশর সরিার দেবহতু তাগুত, তাই সরিার দেবি েন্ড লিবন তার 

ওপর লি সুদ গ্রহণ িরা োবে? শুবনলি, হারেীবদর দেবি নালি সুদ গ্রহণ 

িরা োয়্। এই লেষবয়্ লেস্তালরত জানাবনার অনুবরাধ জানালি।   

নাম- আহমাদ সাইফ       

উত্তর: 

اهلل الرحمن الرحيم  بسم  
هلل وسالم علي عباده الذين اصطفى أمابعد  احلمد  

সুদ জঘনয হারাম। োরা সুলদ দলন-বদন িবর, তাবদর সাবে আল্লাহ 

তাআলা িুরআবন িারীবম েুদ্ধ দঘাষণা িবরবিন। আল্লাহ তাআলা েবলন,  

كُْنُتْم   يَأَيَّها إِن  الّربَا  ِمَن  بَِقَي  َما  َوذَُرواْ  اّلّلَ  تُّقواْ  ا آَمُنواْ  الِّذيَن 
 ّمْؤِمِننَي * فَإِن لّْم َتْفَعلُواْ فَأْذَنُواْ بَِحْرٍب ّمَن اّلّلِ َوَرُسولِِه.اآلية

“দহ ঈমানদারগণ! দতামরা আল্লাহবি ভয়্ িবরা এোং সুবদর দে অাংশ 

েবিয়্া রবয়্ দগবি, তা দিবে দাও; েলদ দতামরা মুলমন হও। েলদ তা না 

িবরা, তবে আল্লাহ ও তাাঁর রাসূবলর পক্ষ দেবি েুবদ্ধর দঘাষণা শুবন 

রাব া।” – সূরা োিারা: ২৭৮-২৭৯   

 সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতা উভবয়্র ওপর হাদীবস লানত েষষণ িরা হবয়্বি। 

জালের রালেয়্াল্লাহু আনহু দেবি েলণষত, লতলন েবলন,    

ফাতওয়্া নাম্বার:3২1                  প্রিাশিালঃ22-01-২০২3 ইাং 

 

 



 
 

c„ôv | 2 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

آكل الراب وموكله وكاتبه وشاهديه وقال   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  لعن
 رواه مسلم-هم سواء. 

“সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুলদ দলন-বদবনর দল ি ও স্বাক্ষীদ্বয়্; সিবলর 

ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম লানত িবরবিন এোং 

েবলবিন, এরা সিবলই সমান।” -সহীহ মুসললম: ১৫৯৮ 

শুধ ুসুদই নয়্; সুবদর সাংশয়্ দেবিও লেরত োিার লনবদষশ দদওয়্া হবয়্বি। 

হেরত ওমর রালে. েবলন,  

ومل  " قبض  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  وإن  الراب.  آية  نزلت  ما  آخر  إن 
 "يفسرها، فدعوا الراب والريبة

“সেবশবষ সুদ সাংক্রান্ত আয়্াতলি নালেল হবয়্বি, রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম আমাবদর িাি দেবি লেদায়্ লনবয়্বিন; অেচ 

আমাবদরবি সুবদর েযাপাবর লেস্তালরত দিাবনা েযা যা লদবয়্ োনলন। তাই 

আপনারা সুদ ও সুবদর সাংশয়্ দেবি দোঁবচ োিুন।” –সুনাবন ইেবন 

মাজাহ: ২২৭৬, মুসনাবদ আহমাদ: ২৪৬। হাদীসলি সহীহ। 

আর এিারবণই ফুিাহাবয়্ দিরাম অবনি মাসআলায়্ নাজাবয়্ে ফবতায়্া 

লদবয়্বিন, সুবদর িারবণ নয়্; েরাং সুবদর সাংশয়্ োিার িারবণ। লফিবহর 

লিতাোলদ োবদর িম-বেশ পো আবি, তাবদর িারও লেষয়্লি অজানা 

নয়্।   

এরিম আরও অবনি দলীবলর লভলত্তবত হানাফী মােহাবের ইমাম আেু 

ইউসুফ রহ.-সহ অনয সিল মােহাবের ফুিাহাবয়্ দিরাবমর মবত সুলদ 

চুলি ও সুবদর দলনবদন সেষােস্থায়্ হারাম এোং তা সুদ লহবসবে গণয; চাই 
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তা দারুল হারবে দহাি লিাংো দারুল ইসলাবম দহাি। মুসললমবদর 

পরস্পবর দহাি লিাংো হারেীবদর সবে দহাি। 

এিইভাবে মুসললম েযলি িাউবিই সুদ লদবত পারবে না; চাই দস মুসললম 

দহাি ো হারেী, এ লেষবয়্ হানাফী মােহাবের সিল ইমামও অনয 

মােহাবের ইমামবদর সবে এিমত।   

হযাাঁ, ইমাম আেু হানীফা রহ. এোং ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর মবত, লেবশষ 

লিি ু শতষ সাবপবক্ষ মুসললম েযলি েলদ হারেী িাবফর দেবি সুদ গ্রহণ 

িবর, তাহবল তাাঁবদর দৃলিবত তা সুদ লহবসবে গণয হয়্ না লেধায়্ এিজন 

মুসললবমর জনয তাাঁরা তা হালাল মবন িবরন। তাাঁবদর এই মবতর লভলত্তও 

লিি ুদলীবলর ওপর; েলদও দসই দলীল জুমহুর (অলধিাাংশ) ফুিাহাবয়্ 

দিরাবমর দৃলিবত তুলনামূলি লেবেষবণ অগ্রগণয নয়্। ইমামদ্ববয়্র এই 

মতলিবি লভলত্ত িবরই অবনবি ঢালাওভাবে েবল দদন, দারুল হারবে 

লিাংো হারেীবদর সবে সুলদ িারোর জাবয়্ে। লিন্তু োস্তবে লেষয়্লি আবদৌ 

এমন নয়্। দুই ইমাবমর দৃলিবতও লেষয়্লি এত েযাপি ও শতষহীন নয়্।  

অলধিন্তু ইমামদ্ববয়্র এই েিেযবি জুমহুর ফুিাহাবয়্ দিরাম দলীবলর 

আবলাবি দেশ শিভাবে  ণ্ডন িবরবিন এোং পরেতষী হানাফী ফুিাহাবয়্ 

দিরামও তাাঁবদর এই েিবেযর দমািাবেলায়্ ইমাম আেু ইউসুফর রহ. ও 

জুমহুর ফুিাহাবয়্ দিরাবমর মতবি প্রাধানয লদবয়্বিন এোং এর ওপরই 

ফবতায়্া প্রদান িবরবিন। আিালেবর দদওেবের মবধয ফিীহুন নফস 

হেরত রশীদ আহমদ গােুহী রহ., হািীমুল উম্মত আশরাফ আলী োনভী 

রহ., দারুল উলূম দদওেবের সদর মুফতী মাওলানা আজীজুর রহমান 

রহ., পালিস্তাবনর সাবেি মুফতীবয়্ আজম মুফতী শফী রহ., শায়্ ুল 

ইসলাম তািী উসমানী হালফোহুল্লাহ প্রমূব র মবতা উপমহাবদবশর লেদগ্ধ 
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মুফতীয়্াবন দিরাবমর ফবতায়্াও জুমহুর উলামাবয়্ দিরাবমর মবতর ওপর। 

তাাঁবদর সিবলর মবতই সুলদ িারোর দারুল ইসলাবম এোং মুসললমবদর 

সবে দেমন নাজাবয়্ে, দতমলন দারুল হারবে এোং হারেীবদর সবেও 

নাজাবয়্ে।  

পরেতষীবদর লিিু ফবতায়্া লক্ষ িরুন!  

মুফতী শফী রহ. েবলন, 
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“মুসললম ো লহেু িারও দেবিই সুদ দনওয়্া জাবয়্ে নয়্। এিাই 

সতিষতামূলি ফবতায়্া। েলদও লিি ুআবলবমর এ দক্ষবে লভন্নমত আবি। 

দিননা িুরআন-হাদীবস সুবদর েযাপাবর এবতা দেলশ ধমলি এবসবি দে, 

সুবদর সাংশয়্ দেবিও দোঁবচ োিা জরুলর মবন হয়্।” -ইমদাদুল মুফতীন, 

পৃ: ৭৪৩  

জালময়্াতুল উলূলমল ইসলালময়্া লেন্নলুর িাউবনর এিলি ফবতায়্ায়্ এবসবি, 

 اك کح   ی د   وسد ےك نیل  ںیم  دنہواتسن 

 وسال 

 دنہواتسن دارارحلب ےہ؟ .1
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  وک اجزئ، الحل ےتہک یہ   نیل  ى وسد  املعء دارارحلب ںیم  ىولیرب.2

ویک یفنح  ں؛  ےك اجزئ    نیل  ىوسد  دارارحلب ںیم  ںیم  ہک ہقفِ 

 وہےن اك وقل اتلم ےہ؟ 

 ؛وک الحل ےتہک یہ  ىونرک  یک  اور کنیب  املعء اوشنرسن ینپمک  ىولیرب.3

  وکلمں ںیم  االسیم  ریغ  اتکوبں ںیم  ہک ہقف اانحف یک  ںویک

 ےہ ؟  اہک ایگ وک الحل ىونرک ( ںیمےك  کنیب ںوسیپ ى)وسد

د .4 ہک  یک   ى دنبویبج  اس  یہ  املعء  رکےت  ۔  اخمتفل 

 ےہ؟  وکن حیحص دنعاالانحف اس االتخف ںیم

 وجاب 

ےہ     اس  دارارحلب  دنہواتسن  ہک  عطق رظن  ےس    ی ثحب 

 :یہ لیآپ ےك ولطمہب اسملئ ےك وجاابت درج ذ ،ںیہن

وہےن    اكرف رحیب  دار ارحلب ںیم (۱ وسد ےك اجزئ   یےس 

ںیم وہےن  درایم  ہن  ےك  رکام  ےہ،    ناہقفء  االتخف 

اوب    اانحف ںیم اامم  دارارحلب    س ویےس   اہلل  رہمح 

ان   ،اعمےلم وک ًاقلطم اناجزئ ےتہک یہ  ىےس وسد    اكرف رحیب  ںیم
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یہ وصنص  وہ  دتسمل  ںیم  اك  رقارد   نج  رحام  ًاقلطم  وک     ی وسد 

ہیفنح   ےہ،ایگ اوب ہفینح  ںیم  اہتبل  اامم  دمحم    ےس  اامم  اور 

دارارحلب ںیم اہلل   ا  اكرف رحیب  رامہمح  وک  وسد    ی ےس 

نیب  ثیدح   بیرغ الراب  وارحلیب  "  یکاملسمل  رپ دنچ   داینب  "  

یہ  دویق ےتہک  ےہ   ۔ نکیلےك اسھت اجزئ  اك  وسد  ہک اعمہلم  وچں 

یک ےك   دیق  یسک  ریغب  ںیم  تیآ  رحتم رقآین  سج 

؛ اس ےیل )  ںاہیےك    ہیفنح  وصنمص ےہ    نعی وہمجر ےك کلسم 

ےہ،   ى  رپ وتف  احلص ےہ اور ایس  رحتم واےل وقل وک ( رتحیج

 ایگ  یوجاز ےك وقل( وک رموجح رقار د  نعیےك کلسم )  رطنیف

راسہل ونعبان:" (  ۱۱۷، ص:  ۳،) ج:    ىادماد ااتفلو   ےك ےیل   ےہ۔ لیصفت

ددواتسن" اور اتفوا  االوخان نع ارلاب یف  ریذحت

ن

ب
ھ
ل

، ص: ۴)ج:    ت،نیب   ى

 ۔ اتکب ااعملالمت المہظح رفامںیئ(  ۱۰۰ات  ۹۵

رطح   وکلمں یک  االسیم یھب وکلمں ںیم  االسیم رطح ریغ ایس  (۲

ہک    ےہ؛ اس ےیل  الحل  ںیہن   ىونرک  یک  اور کنیب  اوشنرسن ینپمک

یہ  ومعیم دال  رپ  ےن اقدعہ   ۔ زینوصنص رحتم  اہقفء 
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ںیہک ارگ  ہک:  ےہ  ںیم  اھکل  ورحتم  اك    تلح  املعء 

  ۔ رحتم واےل وقل وک وہیگ  االتخف وہاجےئ وت رتحیج

 :ےہ ںیم  رقللایف ارفلوق

یف  افن ااملعلء  لف 

ت

ب

ن

خ
افولرع   ا رحام  او  ابمح  هو  ل 

ه
لعف 

 .ارتلک

ج:   - ارفلوق،  نم  اان 

ت

ب

 

مي
ل

وا وارشعلون  ااسلدس  ص:  ۴ارفلق  ۔ ۲۷، 

  ط:اعمل ابتکل

 :ےہ وااظنلرئ ںیم  االابشہ

، واآلرخ    ااقلدعة
ي
يي ارحتلي

ن

ض

ت

يقت ي

يلان أدحمها  ب
ل
د :  إذا اعترض 

ت

بيه

ن

ااثلن

،طقف واہلل املع
ي
 دقم ارحتلي

ت

م )ص:   -اإلابچه
ي

ھي ج

ن

ن

األابشه وااظنلرئ النب 

93) 

 143902200090ربمن :  ىوتف

  سویالعہم دمحم    : اجہعم ولعم االسہیم  داراالاتفء

 اٹؤن  ىونبر

“………দারুল হারবে হারেী দেবি সুদ জাবয়্ে হওয়্ার লেষবয়্ 

ফুিাহাবয়্ দিরাবমর মাবে মতবভদ রবয়্বি। হানাফীবদর মবধয ইমাম আেু 
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ইউসুফ রহ. দারুল হারবে, হারেী িাবফবরর সবে সুলদ িারোর সেষােস্থায়্ 

নাজাবয়্ে েবলন। তাাঁর দলীল ওই সে আয়্াত ও হাদীস, দেগুবলাবত 

সুদবি শতষহীন ভাবে হারাম সােযস্ত িরা হবয়্বি। অেশয ইমাম আে ু

হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. দারুল হারবে হারেী িাবফর দেবি সুদ 

গ্রহবণর লেষয়্লি এিলি ‘গারীে’ হাদীবসর লভলত্তবত লিি ু শতষ সাবপবক্ষ 

জাবয়্ে েবলন। লিন্তু লেষয়্লি দেবহতু সুবদর, ো িুরআবন িারীবম দ্বযেষহীন 

ও সুস্পিভাবে লনঃশতষ হারাম সােযস্ত িরা হবয়্বি, এজনয এ াবন 

হানাফীবদর িাবি জুমহুবরর মতলি অগ্রগণয এোং জুমহুবরর মবতর ওপরই 

ফবতায়্া।……” –ফবতায়্া নাং ১৪৩৯০২২০০০৯০ 

শাই ুল ইসলাম মুফতী তািী উসমানী হালফোহুল্লাহ েবলন, 

  البنوك اليت ميلكها غري املسلمني يف البالد غري املسلمة فقد ذهب العلماء  أما
املعاصرين إىل جواز اإليداع فيها واالنتفاع ابلفوائد احلاصلة منها على أساس  
قول اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا من أنه جيوز أخذ مال احلريب برضاه وأنه ال راب  
بني املسلم واحلريب. وإن هذا القول مل يقبله مجهور الفقهاء حىت إنه مل يفت به  

ومبا أن حرمة الراب منصوص عليها بنص قطعي   الفقهاء املتأخرون منهم احلنفية. 
يؤذن حبرب من هللا ورسوله ملن ال يرتكه، فال ينبغي يف عموم األحوال أن يدخل 

 ( 359حبوث يف قضااي فقهية معاصرة )ص: -املسلم يف معاملة الراب. 
“অমুসললমবদর মাললিানাধীন েযাাংবি আমানত দরব  সুদ গ্রহণ িরাবি 

সমিালীন আবলমগণ আেু হানীফা রহ. এর মবতর লভলত্তবত বেধ 

েবলবিন, … তবে সাং যাগলরষ্ঠ ফলিহ এই মত গ্রহণ িবরনলন। এমনলি 

পরেতষী হানাফী ফলিহগণও এই মত অনুোয়্ী ফাবতায়্া দদনলন। দেবহতু 
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সুদ হারাম হওয়্ার লেষয়্লি (িুরআন-সুন্নাহর) সুস্পি ও অিািয োণী 

দ্বারা প্রমালণত এোং দে েযলি সুদ গ্রহণ িােবে না, তার সাবে আল্লাহ ও 

রাসূবলর পক্ষ দেবি েুবদ্ধর দঘাষণা দদওয়্া হবয়্বি, তাই স্বাভালেি 

অেস্থায়্ দিানও মুসললবমর জনয সুলদ দলনবদবন জোবনা লিি নয়্।” -

েুহুস লফ িাোয়্া লফিলহয়্যাহ মুআলসরাহ, পৃ: ৩৫৯    

মুফতী তািী উসমানী হালফোহুল্লাহ আরও েবলন, 

وقع اليوم شبه االتفاق بني العلماء احلنفية علي االفتاء مبذهب ايب يوسف   وقد
واجلمهور، وعلي أنه حيرم الراب يف كل حال، سواء أكان العقد مع مسلم أم مع 
حريب. فال ينبغي أن يتمسك اآلن بقول أيب حنيفة وحممد رمحهما هللا تعايل يف  

 .هذاالباب
“ইমাম আেু ইউসুফ এোং জমহুবরর মােহাে মবত ফবতায়্া প্রদাবনর 

ওপর েতষমাবন হানাফী উলামাবয়্ দিরাবমর মাবে প্রায়্ ঐিমতয হবয়্ দগবি 

এোং দলনবদন মুসললবমর সাবে দহাি ো হারেীর সাবে দহাি, সেষােস্থায়্ 

সুদ হারাবমর লেষবয়্ও সোর ঐিমতয প্রলতলষ্ঠত হবয়্বি। তাই েতষমাবন 

এবক্ষবে ইমাম আেু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মতবি গ্রহণ িরা 

লিি হবে না।” -লফিহুল েুয়্ু: ২/৭৭১, মািতাোতুল লহজাজ 

ইমদাদুল ফাতাওয়্াবত হািীমুল উম্মত আশরাফ আলী োনভী রহ.-এর 

 নাবম এ সাংক্রান্ত লেস্তালরত এিলি প্রামাণয (رَاِفُع الَضنک عن مناِفع البنک)
প্রেন্ধ আবি, দে প্রেবন্ধ দারুল হারবেও মুসললমবদর জনয সুলদ দলনবদন 

নাজাবয়্ে হওয়্াবি অতযন্ত মজেুত দলীবলর মাধযবম প্রমাণ িরা হবয়্বি। 

দদ ুন, ইমদাদুল ফাতাওয়্া (জাদীদ): ৬/৬০৮-৬১৩  
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আরও দদ ুন: ফবতায়্া রশীলদয়্া: ২/১৯২, মািতাো হািীমুল উম্মত 

োনভী-বদওেে; ইমদাদুল ফাতাওয়্া: ৬/৬০৪; আেীেুল ফাতাওয়্া 

(৬২১), োিালরয়্া; ইমদাদুল মুফতীন (৭০৩-৭০৬), োিালরয়্া; 

ফাতাওয়্া োইলয়্নাত, জালময়্া ইসলালময়্া লেন্নুরী িাউন িরাচী: ৪/৯৫-

৯৯; আহসানুল ফাতাওয়্া: ৭/২০-২১; লিতােুন নাওয়্ালেল: 

১১/৩০৩-৩০৪   

সুতরাাং োাংলাবদবশর তাগুত সরিার হারেী হবলও তাবদর দেবি েন্ড 

লিবন সুদ গ্রহণ জাবয়্ে হবে না।  

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب  فقط،  
আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 

১২-০১-২০২৩ ঈ. 


